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Table ท่ีใชกับโปรแกรมลงทะเบียนท่ีอยูใน program (A-E) 
A: REGISTRATN.DBF ขอมูลการลงทะเบียนของผูปวยนอกรักษาตอเนื่องกับงานลงทะเบียน มี *.fpt ดวย  
ปรับปรุง 1 มิถุนายน 2551 
field name type width คําอธิบาย index Rq chk 

HCODE char 5 รหัส ร.พ. ใชรหัส ของ UC  Y  
ST char 2 สถานีบริการที่ ร.พ.    
HN char 9 หมายเลขประจําตัวผูปวย PK1 U0 11 
PID char 13 เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน PK2 U1 14-15 
IDTYPE char 1 รหัสประเภทเลขประจําตัว 1 เลข ปชช. 2 ตางดาว 3  Y 18 

MEMBERNO char b 10 
เลขลงทะเบียนไดจาก sticker ทีป่ดบัตรผูปวย 
ใชจริง 8 หลัก 

PK3 U2 12-13 

KUMNUM char 10 คํานําหนาช่ือ   81 
NAME char 40 ช่ือ สกุล ผูสมัครเขาโครงการ  Y 16 
DOB date 8 วันเดือนปเกิด   Y 82 
CONTACT char 9 เลขโทรศัพทสําหรับติดตอ   84 
SEX char 1 เพศ   Y 83 
ORGCODE char 5 รหัสหนวยงาน link กับ CSORGS.DBF  Y1 21 
ORGPROV char 2 รหัสเขตจังหวัดของหนวยงาน link กับ  Y1 22 
AUTHNO char 15 เลขที่หนังสือรับรอง   28,2A,2B 
AUTHDATE date 8 วันที่ออกหนังสือรับรอง  Y 23 
BENFTYPE char 1 1 = ขรก./ลูกจางประจํา, 2 = บํานาญ, 3 = พนักงานรัฐ  Y 24 
CSPID char 13 เลขบัตรประจําตัวขาราชการ  U3 25 
CSSALUTE char 10 คํานําหนาขาราชการ   85 
CSNAME char 40 ช่ือขาราชการ  Y 26 

CSREL char 1 ความสัมพันธ ขาราชการกับผูปวย 1=ผูปวย, 2=บุตร,  
3=บิดามารดา, 4=คูสมรส 

 Y 27 

DRDX char 5 เลขที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยผูรับรอง -  Y1 31 
DX char 4 โรคเรื้อรังที่เปน เก็บเปน char field 1234  Y 32 
DXOTHER char 32 ช่ือโรครักษาตอเนื่องที่ไมมีในชุดที่กําหนด    
DXDATE date 8 วันที่แพทยลงนามรับรอง  Y 33 

SPOP char 9 
รหัสกลุมโรคเฉพาะ หรือ 
code หนวยงานกรณีลงทะเบียน 

   

REGTYPE char 1 ประเภทการลงทะเบียน ใน ร.พ. /โอน  Y 51 
REGDATETIM datetime 8 วันเวลาบันทึกทําทะเบียน  Y 17 
OPCODE char 5 รหัสผูบันทึกทะเบียน   - 
AGENTS char 64 ช่ือ สกุลของผูรับยาแทน บันทึกได 2 ช่ือ คั่นช่ือดวย ,   - 

FPDATA char 6 

นิ้วมือของ  หลักที่ 1-2 ผูปวย, 3-4, 5-6 ตัวแทน1 และ2  
0 1 2 3 4  = นิ้ว กอย, นาง, กลาง, ช้ี, หัวแม มือซาย  
5 6 7 8 9 = นิ้ว หัวแมมือ, ช้ี, กลาง, นาง, กอย มือขวา 

 Y 86 
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field name type width คําอธิบาย index Rq chk 
CHKSUM char 4 CRC32 check sum ของขอมูลลายนิ้วมือใน  Y2 42,72 
TEMPL memo b 4 template ลายนิ้วมือ  Y2 41,43,71 
FLAG char 2 U=แกไข, E= สิ้นสภาพสิทธิ, X=ยกเลิก   0 
RESERVE1 char 4 PRNV=พ.ร., PRPS=บํานาญ    
RESERVE2 char 8 FK ของชุดทะเบียน PRDS.DBF ถามี    
Rq: กําหนดเกณฑบังคับขอมูล Chk: กลุมรหัสตรวจ 

เปน flat file ที่ใชกับโปรแกรมลงทะเบียน เมื่อมีการจัดสงและตรวจรับแลว โครงสรางของ tables ตางๆ จะปรับเปลี่ยนไป  
โปรแกรมลงทะเบียนใชรวมกับ B, C และ D และมีระบบรับสงใชรวมกับ E  
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B: DRS.DBF บัญชีเลขที่ประกอบวิชาชีพ และรายชื่อแพทยที่รับรอง 
field name type width คําอธิบาย index 

DRID char 5 เลขที่ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม PK 
DRNAME char 40 ช่ือ สกุล แพทย  
ACTIVE char 1 รหัสระบุสถานะภาพของแพทย (ยังไมใชตอนนี้)  
STAT char 1 สถานะของรายการ  
C: CSORGS.DBF แฟมรหสั/ช่ือ สวนราชการระดับกรม ใชอางอิงในโปรแกรม ไดจาก กบก.-สกส. 
field name type width คําอธิบาย index 

ORGSCHEME char 2 การแบงสวนราชการ *  
ORGLEVEL char 2 ระดับสวนราชการ *  
ORGCODE char 5 รหัสหนวยงาน PK 
ORGNAME char 60 ช่ือเรียกสวนราชการ  
VERSION char 2 รุนของขอมูล  
DATEEFF datetime 8 วันที่เรี่มมีผล  
DATEEXP datetime 8 วันหมดอายุ  
* ยังไมไดใชในระยะแรกนี้ 
D: PROVINCE.DBF แฟมรหัสจังหวัดไดจาก กบก.- สกส. 
field name type width คําอธิบาย index 

ORGPROV char 2 รหัสจังหวัด PK 
PROVNAME char 50 ช่ือเรียกสวนราชการ  
E: SESSION.DBF บันทึกรายการสงและรบัทะเบียนผูสมัคร 
field name type width คําอธิบาย index 

HCODE char 5 รหัส ร.พ.  
ST char 2 สถานี หรือจุดบริการ  
SID char b 4 เลขที่งวดของการสงขอมูล [9999] pad left with 0  
SDATETM datetime 8 วันที่เวลาที่จัดสง  
REGCASE numeric 4 จํานวนรายการทะเบียนที่สง  
RID char b 4 เลขที่งวดการตอบกลับขอมูล [9999] pad left with 0  
RDATETM datetime 8 วันที่เวลาที่ ร.พ. รับเอกสารตอบรับ  
SESFROM char b 4 เลขที่งวดสงเริ่มตนที่ตอบรับ  
SESTO char b 4 เลขที่งวดสงสุดทายที่ตอบรับ  
RETCASE numeric 5 จํานวนรายที่ตอบกลับ  
RACC numeric 5 จํานวนรายที่ตอบรับไวตรวจสอบละเอียดตอ  
RCOR numeric 5 จํานวนรายที่ตอบรับ แต ตองแกไขและสงใหม  
RREJ numeric 5 จํานวนรายที่ปฏิเสธลงทะเบียน  
CHKSUM char b 4 จํานวนรายการทะเบียนที่สง  
STAT char 4 ใชกับโปรแกรม  
FLAG char 4 ใชกับโปรแกรม  
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Table ท่ีใชงานหลังผานการลงทะเบียนแลว ใชท่ี สกส. (1-2) 
1: CSCDMEMBERS.DBF (ทะเบยีนของผูปวยนอกรักษาตอเนื่องสวสัดิการฯ) 
field name type width คําอธิบาย index chk 

HCODE char 5 รหัส ร.พ. ใชรหัส ของ UC   

HN char 9 หมายเลขประจําตัวผูปวย PK1 1 

PID char 13 เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน PK2 1 

IDTYPE char 1 รหัสประเภทเลขประจําตัว  1 

MEMBERNO Char b 10 เลขลงทะเบียนไดจาก sticker ทีป่ดบัตรผูปวย ใชจริง 8 PK3 1 

KUMNUM char 10 คํานําหนาช่ือ  - 

NAME char 40 ช่ือผูเขารับบริการ  1 

DOB date 8 วันเดือนปเกิด   8 

CONTACT char 9 เลขโทรศัพทสําหรับติดตอ  8 

SEX char 1 เพศ   8 

MARRIAGE char 1 สถานภาพสมรส *  - 

CHANGWAT char 2 จังหวัด *  - 

AMPHUR char 2 อําเภอ *  - 

OCCUPATION char 3 อาชีพ *  - 

NATION char 2 สัญชาติ *  - 

ORGCODE char 5 รหัสหนวยงาน link กับ CSORGS.DBF  2 

ORGPROV char 2 รหัสเขตจังหวัดของหนวยงาน  2 

AUTHDATE date 8 วันที่ออกหนังสือรับรอง  2 

BENFTYPE char 1 1 = ขรก./ลูกจางประจํา, 2 = บํานาญ, 3 = พนักงานรัฐ  2 

CSPID char 13 เลขบัตรประจําตัวขาราชการ  2 

CSSALUTE char 10 คํานําหนาขาราชการ  8 

CSNAME char 40 ช่ือขาราชการ  2 

CSREL char 1 ความสัมพันธ ขาราชการกับผูปวย  2 

DRDX char 5 เลขที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยผูรับรอง -  3 

DX char 4 โรคเรื้อรังที่เปน เก็บเปน char field 1234  3 

DXDATE date 8 วันที่แพทยลงนามรับรอง  3 

REGTYPE char 1 ประเภทการลงทะเบียน ใน ร.พ. /โอน  4 

REGDATETM datetime 8 วันเวลาบันทึกทําทะเบียน  4 

MULTIPLE char 1 รหัสระบุลงทะเบียนหลาย ร.พ.  * 

LASTUPD date 8 วันที่ปรับปรุงขอมูลครั้งสุดทาย  * 

DATEEFF date 8 วันที่เริ่มใชสิทธิ์ได  * 

DATEEXP date 8 วันที่หมดอายุการใชสิทธิ์  * 

FLAG char 2 กรณีแกไขขอมูล U=แกไข E=สิน้สภาพสิทธิ  X=  * 

pk1 และ pk2  เปน pk ระดับ ร.พ. pk3 เปน ระดับทั้งระบบ 
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2: TEMPLATES.DBF & TEMPLATES.FPT (Template ลายนิ้วมือ) ใชกับระบบตรวจสอบ 
field name type width คําอธิบาย index chk 
HN char 9 หมายเลขประจําตัวผูปวย PK1 1 

PID char 13 เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน PK2 1 

IDTYPE char 1 รหัสประเภทเลขประจําตัว  - 

MEMBERNO char 10 เลขลงทะเบียนไดจาก sticker ทีป่ดบัตรผูปวย ใชจริง 8 หลัก PK3 1 

NAME char 40 ช่ือ สกุล ผูสมัครเขาโครงการ  - 

MULTIPLE char 1 รหัสระบุลงทะเบียนหลาย ร.พ.  * 

AGENTS char 64 ช่ือ สกุลของผูรับยาแทน บันทึกได 2 ช่ือ คั่นช่ือดวย ,  7 

FPDATA char 6 

ระบุนิ้วมือ หลัก 1-2  ผูปวย, 3-4 ตัวแทน1, 5-6 ตัวแทน2 
0 1 2 3 4  = นิ้ว กอย, นาง, กลาง, ช้ี, หัวแม มือซาย  
5 6 7 8 9 = นิ้ว หัวแมมือ, ช้ี, กลาง, นาง, กอย มือขวา 

 
4,7 

TPCOUNT numeric 1 จํานวน template  4 

CHKSUM char 4 CRC32 check sum ของขอมูลลายนิ้วมือใน TEMPL  4,7 

TEMPL memo b 4 Template ลายนิ้วมือ  4,7 

• ชองบันทึกช่ือผูรับยาแทน (AGENTS) กวางพอรับได 2 ช่ือ 
• ถามีผูรับยาแทนเพียง 1 คน ตองเปนช่ือช่ือแรกกอน , เสมอ 
• FPData มี 6 char  มีขอมูล 0-9 ไดสูงสุด 4 ตัว หลักใดที่เวนวางเปน Space แสดงวาไมมีขอมูลลายน้ิวมือของเจาของ

ตําแหนง ขอมูลนั้น ๆ 
• การเปลี่ยนแปลงลายนิ้วมือใชขอมูลใหมเขียนทับขอมูลเกา 
• ขอมูลลายนิ้วมือ 1 นิ้วมีขอมูล 517 bytes โดย 300 bytes เปนขอมูลที่แทจริง อีก 217 bytes เปนขอมูลประกอบ 
• การเก็บขอมูลลายนิ้วมือใน TEMPL เก็บตอเนื่องกันไปไมมีชองวาง แตเรียงลําดับขอมูลแตละนิ้วตามที่บันทึก ใน FPData 
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การตรวจขอมูลลงทะเบียนผูปวยนอกรักษาตอเนื่อง 
การตรวจขอมูลลงทะเบียนจาก รพ. แบงการตรวจเปนระดับตาง ๆ ดังนี้ 

1. ขอมูลดรรชนี  รับลงทะเบียน | ไมรับลงทะเบียน 

ตรวจกับฐานขอมูลทะเบียนกลางของระบบที่ สกส. 
เกณฑการตรวจ:  

field รหัส การตรวจ 
HN 11 ถา flag # U, X เลขซ้ํากับรายการอื่น  

Memberno 
12 
13 

ซ้ําเลข และ/หรือ เลขนี้ถูกใชแลว 
memberno ไมตรงกับรพ.ที่ไดรับ หรือเปนเลขที่ไมอยูในสารระบบ หรือไมมี memberno 

PID 

14 

15 

- 

ไมมี pid หรือ check digit ผิดพลาด  กรณี idtype=1 
ตรวจพบ pid นี้ใน รพ. เดียวกัน 
ตรวจพบ pid ใน รพ.อื่น รายนี้เปนผูลงทะเบียนหลาย ร.พ.  cscdmember.multiple = “1” 

Idtype 18 ไมใช 1|2|3  (ใชรวมกับ pid กรณี “1”), space ในกรณี update ไมตรวจ pid 
Name 16 ไมระบุช่ือและนามสกุล (ไมไดตรวจสอบอยางเครงครัด ใชในการแสดงผลเทานั้น) 
RegDateTim 17 วันที่ไมอยูในเกณฑที่กําหนด (ประมาณ 15 วัน กอนวันที่สกส.ไดรับขอมูล)  

ถาตรวจไมผาน: สกส. จะยังไมรับรายการนี้ไวในระบบ ให รพ. จัดสงรายการนี้มาใหม 

 ถาตรวจผานขั้นตอนที่ 1 แลว สกส. จะเก็บรายการนี้ในระบบ ถา รพ. ไดรับผลการตรวจสวนที่เหลือเปนรหัสตั้งแต 
2X – 6X  ทาง รพ. จะตองแกไขขอมูลใหถูกตองแลวให สกส. ใหมโดยใช HN หรือ MemberNo ของรายการเดิมเปน 
key 
 กรณีการแกไขปรับปรุง ดูที่ ขอ 9  

2. การรับรองสิทธิ์สวัสดิการฯ  มีสิทธิ์ | ไมมสิีทธิ์ 

   ตรวจตามขอมูลแบบรับรองสิทธิ์ฯ  
เกณฑการตรวจ:  

field รหัส การตรวจ 
OrgCode  21 ไมพบรหัสใน CSOrgs.dbf 
OrgProv 22 ไมพบรหัสใน Province.dbf 
AuthDate 23 ไมอยูระหวาง (6 เดือนกอน – RegDateTM) 
BenfType 24 ไมเปนรหัส 1-3 
CSPid 25 มีคา ChkSum ที่ไมถูกตอง 
CSName 26 ไมระบุ 
CSRel 27 ไมเปนรหัส 1-4 
AuthNo 28 เลขที่หนังสือรับรองสิทธิ์ไมมี 
Reserve1 29 แจงเปนทะเบียนลวงหนา แตไมพบเลขอางอิงในทะเบียน 
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AuthNo 2A เลขอนุมัติไมตรงกับขอมูลธุรกรรม 
AuthNo 2B เลขอนุมัติผิดแบบ 
CSPid 2C สิทธิถูกยกเลิกโดยกรมบัญชีกลาง (สิ้นสุดสิทธิสวัสดิการขาราชการ) 
AuthNo 2D ไมใชผูมีสิทธิ/สิทธิถูกยกเลิก 
AuthNo 2E ขอมูลธุรกรรมทีส่งไปไมตรงกับขอมูลที่ใชขอเลขอนุมัติ 

3. การรับรองการวินจิฉัย มีสิทธิ์ | ไมมสิีทธิ์ 

   ตรวจตามขอมูลแบบวินิจฉัย 
เกณฑการตรวจ:  

field รหัส การตรวจ 
DrDx 31 ไมพบรหัสแพทยใน Drs.dbf 
Dx 32 ไมใชหัส 1 – 4 
DxDate 33 ไมอยูระหวาง RegDateTim และเกิน 90 วันนับจาก RegDateTim 

ถาตรวจไมผาน: ในหัวขอที่ 2 หรือ 3 ผูปวยยังไมมีสิทธิ์ใชบริการ รพ. ตรวจสอบและแกไขขอมูลที่ผิดพลาดที่แจงกลับ แลวสง 
สกส. ใหมโดยใช ID เดิม วันที่ใน RegDateTim ถาถูกตอง จะถือเปนเกณฑนับวันการลงทะเบียนขอใชสิทธิ์ 
RegDateTim ในรายการที่แกไขขอมูลจะถูกระบุไวใน LastUpd ของขอมูลที่ตอบกลับ  

ถาตรวจผาน: ถือวาผูปวยไดสิทธิ์แลว 

4. มีขอมูลลายนิ้วมือผูปวยทีถู่กตอง เบิกได | เบิกไมได 

เกณฑการตรวจ:  
field รหัส การตรวจ 

Templ 41 format ของลายนิ้วมือไมถูกตอง (เปนลายละเอียดทางเทคนิค ของเครื่องตรวจที่ใช) 
ChkSum 42 CRC32 ของขอมูล Templ มีคาไมถูกตอง 
Templ 43 ไมพบลายนิ้วมือ 

ถาตรวจไมผาน: จะตองมีการบันทึกลายนิ้วมือใหม  ซึ่งขอใหบันทึกลายนิ้วมือใหมหมดทั้งชุด  

 ถาตรวจผาน: ลายนิ้วมือชุดนี้จะถูกเก็บไวอางอิงจนกวา จะมีการขอเปลี่ยนหรือแกไข 
• ถายังไมเคยมีลายนิ้วมือผูปวย ขอมูลนี้จะเขาไปเติมเปนลายนิ้วมือของผูปวย  
• ถามีลายน้ิวมือผูปวยเดิมอยู  ขอมูลนี้จะไปแทนลายนิ้วมือของผูปวยเดิมโดย  

o ถาสงมา 2 ลายนิ้วมือ จะนําสองลายนิ้วมือใหมนี้แทนลายนิ้วมือผูรับยาเดิมทั้งหมด 
o ถาสงมา 1 ลายนิ้วมือ ถาเดิมมีอยูเพียงลายน้ิวมือเดียว ลายนิ้วมือใหมจะเขาไปเติมอีก 1 ลายนิ้วมือ แต ถาเดิม

มีลายนิ้วมือผูปวยอยูแลว 2 ลายน้ิวมือ ลายนิ้วมือใหมนี้จะเขาไปแทนลายนิ้วมือ (แรก ?? ที่สอง) 
หมายเหตุ: แนะนําใหผูปวยลงทะเบียนลายนิ้วมือแตละคราวทั้ง 2 นิ้ว กรณีขอเปลี่ยนลายนิว้มือก็ควรจะทําทั้ง 2 นิ้วจะดีที่สุด  
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5. ขอมูลประเภทการลงทะเบียน เบิกได | เบิกไมได 

เกณฑการตรวจ: 
field รหัส การตรวจ 

RegType  51 ประเภทของการลงทะเบียนไมตรงตามที่กําหนดไว หรือเวนวาง 
SpOp 52 ลงทะเบียนกลุมโรคเฉพาะมีขอมูลดัชนีไมถูกตอง 
SpOp 53  ลงทะเบียนกลุมโรคเฉพาะ ขอมูลดัชนีซ้ํา 

ถาตรวจไมผาน: ผูปวยยังไมไดรับสิทธิ์การเบิก ตองรอขอมูลแกไขกอน 

ถาตรวจผาน: 
• ขอมูลถูกนําไปใช 

7. ขอมูลลายนิ้วมือผูรับยาแทนที่ถูกตอง **** อาจยกเลิกใช 4 ตรวจแทน 

เกณฑการตรวจ:  
field รหัส การตรวจ 

Templ 71 format ของลายนิ้วมือไมถูกตอง (เปนลายละเอียดทางเทคนิค ของเครื่องตรวจที่ใช) 
ChkSum 72 CRC 32 ของขอมูล Templ มีคาไมถูกตอง 

ถาตรวจไมผาน: ยังไมสามารถใหผูรับยาแทนเบิกแทนได ผูรับยาแทนตองมาลงทะเบียนใหม  

ถาตรวจผาน:  
• ถายังไมเคยมีลายนิ้วมือผูรับยาแทน ขอมูลนี้จะเขาไปเติมเปนลายนิ้วมือของผูรับยาแทนคนปจจุบัน  
• ถามีลายน้ิวมือผูรับยาแทนเดิมอยู  ขอมูลนี้จะไปแทนลายนิ้วมือของผูรับยาแทนเดิมโดย  

o ถาสงมา 2 ลายนิ้วมือ จะนําสองลายนิ้วมือใหมนี้แทนลายนิ้วมือผูรับยาเดิมทั้งหมด 
o ถาสงมา 1 ลายนิ้วมือ ถาเดิมมีอยูเพียงลายน้ิวมือเดียว ลายนิ้วมือใหมจะเขาไปเติมอีก 1 ลายนิ้วมือ แต ถาเดิม

มีลายนิ้วมือผูรับยาแทนอยูแลว 2 ลายน้ิวมือ ลายน้ิวมือใหมนี้จะเขาไปแทนลายนิ้วมือ (แรก ?? ที่สอง)  
หมายเหตุ: ผูรับยาแทนมีไดสูงสุด 2 คน ถามีผูรับยาแทน 2 คน แตละคนจะใหลายนิ้วมือคนละ 1 ลายนิ้วมือเทานั้น ในกรณีที่
ตองการเปลี่ยนผูรับยาแทน ลายนิ้วมอืของผูรับยาคนใหมจะตองบันทึกแทนผูรับยาแทนเกาคนใดคนหนึ่ง 
 กรณีที่ผูปวยไมสามารถสแกนลายนิ้วมือได ใหเก็บลายนิว้มือผูรับยาแทนคนละ 2 นิ้ว (แพทยผูทําการรักษารับรอง
ในเอกสาร)  
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8.  ขอมูลที่ควรมี 

เกณฑการตรวจ: ทุก field ตอไปนี้ควรมีขอมูลอยู 
field รหัส การตรวจ 

Kumnum 81 

DOB 82 

Sex 83 

Contact 84 

CSSalute 85 

ใชขอมูลในการแสดงผล 
หรือประกอบความเขาใจ 
ซึ่งถาขาดไปก็ยังถือวา สามารถทําธุรกรรมไดใชติดตอกับผูปวย 
 หากจําเปน 

FPData 86 ใชแสดงผลในกรณีผูรับยาไมแนใจวาลงทะเบียนดวยลายนิ้วมือนิ้วใด  

 เปนรหัสเตือนไมใชรหัสปฏิเสธการตรวจรับ ร.พ. สามารถสงขอมูลสวนนี้ปรับปรุงภายหลังได 

ถาตรวจผาน:  
• ขอมูลถูกนําไปใช 

9. การ update ขอมูล 

การสงขอมูลเพื่อแกไขปรับปรุง ใช field  flag  = U เปนตัวระบุ  ไดมาจากการเลือก – tab [ปรับปรุงขอมลู]  
เกณฑการตรวจ:  
- HN ที่สงมาจะตอง คนพบในขอมูลทะเบียนของ สกส. จึงจะถือวาเปนขอมูลที่ใช  update ได  
- ถาตรวจ HN ไมผาน หรือติดรหัส ชุด 1X  อื่น รายการจะไมถูกรับไวและ field อื่น ที่ขอแกไขปรับปรุง จะยังไมถูกตรวจ 
ร.พ. ตองสงมาใหม  

field รหัส การตรวจ 
HN 11 ถา flag = U ไมพบเลข HN นี้ ไมสามารถปรับปรุงรายการได 

… code 
field อื่นในตารางของขอ 1 ขอมูลดรรชนี จะถูกตรวจโดยใชรหัส 12-18 
สําหรับ field อื่น ๆ ถามีจะไมถูกตรวจ เนื่องจาก ร.พ. จะตองสงใหมอยูแลว 

ถาตรวจไมผาน: สกส. จะยังไมรับรายการนี้ไวในระบบ ให รพ. จัดสงรายการนี้มาใหม 

ถาตรวจผาน: 
• ขอมูลที่ปรับปรงุใหม จะถูกบันทึกแทนที่ขอมูลเดิม field ตอ field 
• การสงขอมูลเพื่อแกไขใช HN เปน key คนหารายการที่ตองการปรับปรุง ถามี MemberNo  และ/หรือ PID สงมาดวย 

MemberNo และ PID จะถูกตรวจตามเงื่อนไขในขอ 1 ถาถูกตองจะนําไปบันทึกแทนขอมูลเดิม MemberNo ที่
ถูกแทนไปถือวาถูกใชแลว 
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10. การยกเลิกรายการ 

ใช Field flag = X เปนตัวระบุ ไดจากการเรียกผานโปรแกรมบันทึกดวย – tab [ปรับปรุงขอมูล] แลวเลือก 
ปุม [ยกเลิกรายการ] 

เกณฑการตรวจ:  
- HN ที่สงมาจะตอง คนพบในขอมูลทะเบียนของ สกส. จึงจะถือวาเปนขอมูลที่ใช update ได 

field รหัส การตรวจ 
HN 11 ถา flag = X ไมพบเลข HN นี้ ไมสามารถปรับปรุงรายการได 
… - Field อื่นในรายการนี้จะไมถูกตรวจ และไมถูกนําไปใช update แตอยางใด 

ถาตรวจไมผาน: สกส. จะยังไมรับรายการนี้ไวในระบบ ให รพ. จัดสงรายการนี้มาใหม 

การยกเลิกรายการใชในกรณีที่มีขอผิดพลาดในการบันทึกลงทะเบียนที่ระดับของ HN หรือกรณีที่มี
ขอมูลวาผูปวยรายนี้ ไมมีสิทธิสวัสดิการฯ หรือผิดตอระเบียบที่กําหนดไว ทําใหสิ้นสภาพของสิทธิ 
แนวทางการยกเลิกสิทธิยังไมไดกําหนดไวแนชัดในระยะนี้ แตถาหากมีขอมูลหรือเอกสารหรือการ
แจงจากผูปวยหรือแหลงขอมูลใดที่มีความชัดเจนวาผูปวยรายนี้ ไมมีสิทธิตามระเบียบราชการ
เจาหนาที่ฝายทะเบียนสามารถบันทึกขอมูลนี้สงมายัง สกส. เพื่อปรับปรุงไดโดยใช วิธีดังกลาว
ขางตน 

ถาตรวจผาน: 
• การตรวจไมผานกรณีนี้ ถือเปนขอผิดพลาดที่สําคัญของระบบทะเบียนของ ร.พ. เพราะมีผูจะไดรับ

หรือเสียประโยชนจากขอผิดพลาดนี้ 
• ขอมูลในรายการเดิมจะไมถูกแกไขหรือปรับปรุง 
• HN, MemberNo หรือ PID ที่มีอยู ในรายการผูปวยรายนี้ จะยังถูกใชอางอิงในการตรวจสอบ

ตอไป 

• สภาพสิทธิของผูปวยจะถือวาสิ้นสภาพ ณ วันที่แจงยกเลิกสิทธิ และจะมีขอมูลตอบกลับใหกับ ร.พ. 
รับทราบ ร.พ. จะตองจัดระบบตามกรณีนี้ใหผูปวยไมสามารถใชสิทธินี้ไดทันทีที่มีการ แจงยกเลิก
สิทธิ (อาจมีระเบียบหรือขอกําหนดอื่นมาแทน และระหวางนี้ยังไมมีกรณีการใชจริง) 

• แฟมขอมูลตอบรับ สกส. CSCDMember จะมีรายการนี้ และ flag = X  

สําหรับขอ 9-10 อาจจะมกีารปรับเปลี่ยนไดอีกเนื่องจากยังเปนโครงการระยะทดลอง
และแนวทางในการปฏิบัติ ยงัขาดความชัดเจนหลายกรณี การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ใน
กรณีขอ 9-11 สกส. จะรีบแจงให ร.พ. ทราบโดยเร็วที่สุด  
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การปรับปรุงทะเบียนสมาชิกของ ร.พ. 

 ขอมูลที่ผานการตรวจสอบและลงทะเบียนถูกตองโดย สกส. จะถูกสงกลับใหแก ร.พ. ในรูปแบบของ  

1. visual foxpro dbf ตาม format ที่กําหนด cscdmembers.dbf และ templates.dbf/fpt  ไฟล
เหลานี้ สกส. จะขอพื้นที่ใน server หรือ PC ที่จุด verify ผูใชสิทธิ์ เก็บไวเพื่อเปนขอมูลสําหรับโปรแกรม
ตรวจสอบผูใชสิทธิ์ ใชอางอิง และตรวจลายนิ้วมือ การดูแลรักษาจะตองขอความชวยเหลือจากทาง ร.พ. แตจะมี
โปรแกรมปรับปรุง table เหลานี้โดย สกส. จัดเตรียมไวให  

2. ขอมูลตามที่มีใน cscdmembers และ templates สามารถจัดทําขอมูลในรูปแบบที่ตองการไดหากมี
โปรแกรม visual foxpro ใชงานอยูแลว โดยใชคําสั่ง  

copy…<field list…> to <file name> [format]  

เพื่อใหไดไฟลในรูปแบบของ text file ที่สามารถ export ออกไปใชกับ database ตัวอื่น  

3. หากทาง ร.พ. ตองการใชขอมูลลายนิ้วมือจาก field templ ใน templates ขอใหติดตอกับ สกส. เปนการเฉพาะ 

4. ประโยชนใชสอยจากขอมูลชุดนี้ในระบบงาน ร.พ. นาจะเปนการนําขอมูลทะเบียนนี้ไป update ฐานขอมูล
ผูปวยของ ร.พ. โดยเพิ่ม field แสดงสถานะหรือประเภทของผูปวยวาเปน ผูปวยที่มีสิทธิ์ “สวัสดิการ
รักษาพยาบาล ขาราชการ ผูปวยนอกรักษาตอเนื่อง” ในกรณีนี้ field ที่เกี่ยวของก็อาจจะมีเพียง HN, 

MemberNo, DateEff และ DateExp ซึ่ง สกส. เช่ือวา นาจะทําไดโดยวิธีที่ ร.พ. เห็นวาสะดวกจากตัว 
dbf โดยตรง หรือใชวิธี export เฉพาะ field ตามวิธีในขอ 2 ไปใชเองก็ได 

วิธีการปรับปรุงขอมูล 

ขอมูลที่ตรวจถูกตองไมวาจะเปนขอมูลลงทะเบียนใหมหรือขอมูลแกไขปรับปรุงเพื่อ update  สกส. จะจัดทําเปน 
record ที่มีขอมูลสมบูรณ  และจะสงกลับใหเปนทะเบียนตอบรับที่รับรองความถูกตองแลวทุก 15 วันตามกําหนด เมื่อ ร.พ. 
ไดรับขอมูลและนําไปผานโปรแกรมปรับปรุงฐานขอมูลที่ฝากเก็บไวที่ ร.พ. โดยใชวิธี 
 - รายการที่ลงทะเบียนใหม จะถูกนําไปตอเพิ่ม (append หรือ insert)  

- รายการทะเบียนที่ปรับปรุง (flag = U) จะเขียนทับรายการเดิมที่มี HN เดียวกัน 
- รายการทะเบียนที่ยกเลิก (flag = E) จะเขียนทับรายการเดิมที่มี HN เดียวกัน 
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การตอบรับขอมูลลงทะเบียน 

 การตอบผลการตรวจจะสงเปน text file ทาง e-mail หรือ web service โดยแยกเปน 2 ชุด ชุดแรกระบุรายการ
เฉพาะที่ปฏิเสธ ชุดที่ 2 ระบุรายการทุกรายการที่ไดรับ โดยมี HN  เปนรหัสอางอิงพรอมกับขอมูลยอ รายการใดที่ขอมูลไม
สมบูรณจะมี error code ตอทายในบรรทัดเดียวกัน  

• เอกสารตอบกลับเบื้องตน ร.พ.จะไดรับทันทีภายหลังการสงขอมูล 
• เอกสารตอบกลับรายวัน ร.พ. จะไดรับในวันทําการถัดไป 

โครงสรางและรูปแบบของเอกสารตอบรับ เปนดังนี ้

เอกสารตอบกลับเบื้องตนขอมูลทะเบียนผูปวยนอกรักษาตอเนื่อง 
 
รายการที่สงมาทั้งสิ้น <1> รายการ และผานการตรวจขอมูลเบื้องตนไดผลดังนี้ 
 รายการ ลงทะเบียนใหม รับแลว <2> ปฏิเสธ <3> 
 รายการ แกไข  รับแลว <4> ปฏิเสธ <5> 
*| # X <HN>,<MemberNo>,<PID>,<Name…>,<RegDateTim> | <CheckCode…> 
*| U X <HN>,<MemberNo>,<PID>,<Name…>,<RegDateTim> | <CheckCode…> 

อธิบายรหัสตรวจสอบ: 
 11 = เลข HN ซ้ํา และไมระบุเปนรายการแกไข 
 12 = เลข MemberNo ซ้ํา และ/หรือ เลขนี้ถูกใชแลว 
 13 = MemberNo ไมตรงกับ ร.พ. ไดรับ หรือเปนเลขที่ไมอยูในสารระบบหรือไมระบุ Memberno 
 14 = PID check digit ผิดพลาด 
 15 = ตรวจพบ PID นี้ใน ร.พ. เดียวกัน 
 16 = ไมระบุ ช่ือ-นามสกุล (ไมไดตรวจสอบอยางเครงครัด ใชในกรณีแสดงผลเทานั้น) 
 17 = วันที่ไมอยูในเกณฑที่กําหนด (ประมาณ 15 วัน กอนวันที่ สกส. ไดรับขอมูล) 
 18 = IDType ไมใช 1|2|3 (ใชรวมกับ PID กรณี “1”), space ในกรณี update ไมตรวจ PID 
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เอกสารตอบรับรายวันขอมลูทะเบียนผูปวยนอกรักษาตอเนื่อง 

สําหรับ <ช่ือ ร.พ. > 
รหัส ร.พ. = <รหัส ร.พ.> 
งวดสงของ ร.พ. = <session id> 
วันที่ออกเลขตอบรับ =  <date>  เวลา: <time> 
เลขที่ตอบรับ = <rid> 
รายการที่สงไป = <incase> 
รายการที่ตรวจผาน = <accept> 
*** - รายการตรวจผาน ขอมูลสงเขาระบบประมวลผลแลว 
*| # A <HN>,<MemberNo>,<PID>,<Name…>,<RegDateTim> | <CheckCode> 
*| U A <HN>,<MemberNo>,<PID>,<Name…>,<RegDateTim> | <CheckCode> 

*** - รายการที่ตองแกไข 

วิธีแกไข: รับเอกสารฉบับนี้, เรียกรายการมาแกไขในโปรแกรมโดยใช ID เดิมแลวสงใหม 
*| # C <HN>,<MemberNo>,<PID>,<Name…>,<RegDateTim> | <CheckCode> 
*| U C <HN>,<MemberNo>,<PID>,<Name…>,<RegDateTim> | <CheckCode> 

*** - รายการที่ไมรับเขาทะเบียน, ตองสงขอมูลใหมทั้งหมด 
*| # X <HN>,<MemberNo>,<PID>,<Name…>,<RegDateTim> | <CheckCode> 
*| U X <HN>,<MemberNo>,<PID>,<Name…>,<RegDateTim> | <CheckCode> 

รูปแบบรายการ *| flag stat HN,MemberNo,PID,Name...,RegDateTim | CheckCode... 
- flag: สถานะการสงขอมูล 
 # = รายการ ลงทะเบียนใหม 
 U = รายการ ปรับปรุงแกไข 
- stat: สถานะการตรวจขอมูล 
 A = รับไวเพื่อเตรียมเขาทะเบียนที่รับรอง  ขอมูลถูกตองไมตองแกไข 
 C = รับไวในทะเบียนแลว มีรายการที่ตองแกไขตามรหัสที่แจง โดยใช ID เดิม 
 X = รายการนี้ถูกยกเลิก ขอมูลมี ID ผิดพลาด ขอใหจัดทําทะเบียนใหม 
- CheckCode: แสดงเฉพาะเมื่อมี ขอผิดพลาด/เตือน 
รหัสผลการตรวจรับ 
--[(11-18)]: ขอมูลดรรชนี 
--[(21-27)]: ขอมูลการรับรองสิทธิ์สวัสดิการฯ 
--[(31-33)]: ขอมูลการรับรองการวินิจฉัย 
--[(41-42)]: ขอมูลลายนิ้วมือผูปวย 
--[51]: ขอมูลประเภทการลงทะเบียน 
--[(52-53)]: ขอมูลวันที่มีผลตอธุรกรรม 
--[(71-72)]:  ขอมูลลายนิ้วมือผูรับยาแทน 
--[(81-86)]: ขอมูลที่ควรมี 
หมายเหตุ: รหัสตั้งแต 72 ขึ้นไป เปนรหัสเตือนไมใชรหัสปฏิเสธการตรวจรับ ร.พ. สามารถสงขอมูลสวนนี้ปรับปรุงภายหลังได 
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คําอธิบาย field ขอมูลและขอความในสวนตาง ๆ ในเอกสารตอบรับหัวขอชุดขอมูล 
<session#> มี format เปน HHHHHCSCDREG9999 โดย 

HHHHH  = รหัส รพ. ตามชุดรหัสของสํานักการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
CSCD  = อักษรคงที่ระบุ โครงการ 
REG = อักษรคงที่ระบุงานทะเบียน 
9999 = เลขอนุกรมของงวดการรับสงเริ่มดวย 0001 ตรงกับ sessnum ใน 
  regreturn.dbf 

ขอมูลทะเบียนระหวาง สกส. กับทาง รพ. กําหนดสงวันทําการละ 1 ครั้ง ถา รพ. สงมามากกวา 1 ครั้งใน 1 
วันทําการ สกส. จะตอบรับทุกชุดที่สงมาในวันทําการเดียวกัน 

รายการขอมูล 
แตละบรรทัดนําหนาดวยตัวอักษร 7 หลักโดยมีโครงสรางดังนี้ 

*| 2 หลักแรกคงที่ ระบุเริ่มตนบรรทัดของแตละรายการ 
<sp>#|U <sp> คืออักษร ASCII 32, # เปนรายการลงทะเบียนใหม,  U เปนรายการแกไขปรับปรุง 
<sp>X<sp> <sp> คืออักษร ASCII 32, X คืออักษร upper case ของชุดอักษร A|C|X  

A = รับไวเพื่อเตรียมเขาทะเบียนที่รับรอง ขอมูลถูกตองไมตองแกไข  
C = รับไวในทะเบียนแลว มีรายการที่ตองแกไขตามรหัสที่แจง โดยใช ID เดิม 
X = รายการนี้ถูกยกเลิก ขอมูลมี ID ผิดพลาด ขอใหจัดทําทะเบียนใหม 

<field…> ขอมูลจะตามอักษร 7 หลักแรกดวย  fields ตามชื่อที่แสดงไวขางตน (ดูที่ registratn.dbf) แตละ 
field คั่นดวยเครื่องหมาย, (comma หรือ ASCII 44) และไมมี space ตามหลัง comma 
และมีขอสังเกตตาง ๆ ดังนี้ 
- มีการเปลี่ยนชองวาง <space> เปน _ (ASCII 32 เปน 95) ซึ่งจะมีผลกับ HN ที่ใชอักษร
นอยกวา 9 หลัก MemberNo จะมี _ ตามหลัง 2 ตัว 
- ช่ือ-สกุล ผูปวยถูกตัดที่ 40 ตัวอักษร และไมไดใส อักษร <space> เพื่อชดเชยสระแตอยางใด 
- RegDateTim แสดงไวเปน MM/DD HH:mm โดย  MM = เดือน,  DD=วันที่, HH=ช่ัวโมง,  
 mm=นาที  

<sp>|<sp> จะตอทายรายการที่มีผลการตรวจเปนตองแกไข หรือเพื่อทราบ  
<checkcode> เปนรหัสการตรวจกรณีที่ขอมูลตองแกไขหรือขาดความสมบูรณตามรหัสตอไปน้ี (ราง! อาจแกไข

ภายหลัง) รหัสผลการตรวจสอบเปนตัวเลข 2 หลัก คั่นดวย comma ตามรูปแบบตัวอยาง 
[(20-29) [,(30-39) [,…(70-79)[,(80-89)]]] 
โดยมีคําอธิบายแตละรหัสที่ ทายเอกสาร 

เพื่อประโยชนในการใชขอมูลจากไฟลไปเช่ือมโยงกับระบบอื่น ผูใชสามารถใชขอมูลสวนที่อยูระหวาง บรรทัด - - - 
ที่มี format เปน fixed-length field ได โดยตําแหนง offset (ตัวอักษรแรกของ record เทากับ 1) ของแตละ field 
สําคัญแสดงไวตามตารางนี้ 

Field offset length 
HN 8 9 
MemberNo 18 10 
PID 29 13 
Name 43 40 
RegDateTim 85 11 
CheckCode 99 … 
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สรุปรายการ 
 บรรทัดสุดทายของขอมูลเปนรายการแสดงยอดของขอมูลในชุดนี้โดยมีตัวเลขรวมของรายการดังนี้ ตรงกับขอมูลของ
รายการในการสงใน regreturn.dbf 

sent <1> รายการที่สงไปในงวดนี้ทั้งหมด  racase 
accepted <2> รวมรายการที่ตรวจผาน (A) ตรงกับ racc 
correction <3> รายการตองแกไข (C) ตรงกับ rcorr 
rejected <4> รายการที่  ID ผิดพลาดถูกปฏิเสธ ตองลงทะเบียนใหม ตรงกับ rrej 

หมายเหตุและอธิบายรหัส 
เปนขอมูลอธิบายรหัสของรายการที่ตองแกไข (ต้ังแต 69 ลงมา) หรือ เพื่อทราบ (เลข 70 ขึ้นไป) โดยแสดงเทาที่มี

รายการผิดพลาด ตามตัวอยาง  
<99>  [xxxxxxxxxxxxxx] <99> [xxxxxxxxxxxx] <99> [xxxxxxxxxxxxxx] 

โปรแกรมรับสงทะเบียนประจําวันจะ ทําการโอนยายขอมูลสรุป ของการรับสงไวในแฟม session.dbf หากมีการ
สงหลายงวดที่ถูกสรุปตอบกลับในวันทําการเดียว ก็จะมีรายการตอบรับใน field สวนตอบรับเฉพาะ record ที่ sid ตรงกับ 
sesfrom เทานั้น record ที่มี sid > sesfrom และ <=  sesto จะมี field ที่เกี่ยวกับการตอบรับวางอยู 
 ไฟลตอบรับจะเปน text file ที่โปรแกรมรับสงเปดใหอานไดในขั้นตอนการรับ ทาง ร.พ. จะนําไฟลนี้ไปใชเพื่อ
เรียกคนและแกไขขอมูลที่จําเปนตามความเหมาะสม 
 สําหรับ session.dbf จะเปนบันทึกที่อยูกับระบบตอบรับเพื่อใชเปน ปูม (log) หากทาง ร.พ. ตองการใชคงจะเรียก
จาก dbf ไดโดยตรง 
 หมายเหตุ: โปรแกรมการตอบรับยังมี interface ที่ไมสมบูรณ 
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ขอมูลการเบิกคารักษาพยาบาลผูปวยนอกรักษาตอเนื่อง 

ขอมูลแบงเปน 2 สวน 
สวนที่ 1 ขอมูลการขอใชสิทธิ์ 
สวนที่ 2 ขอมูลรายละเอียดการเบิก 

ขอมูลการขอใชสิทธิเกิดขึ้นเมื่อผูปวยแจงความประสงคขอใชสิทธิกับเจาหนาที่ที่จุดทําธุรกรรม (สวนใหญแลวคือ 
จุดเก็บคารักษาพยาบาลของ ร.พ.) เมื่อเจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองและทราบยอดคารักษารวม ของการใชสิทธิครั้งนั้นแลว 
ผูปวยจะตองตรวจลายนิ้วมือกับโปรแกรมที่อยูที่จุดงานนั้น เมื่อผานการ verify วาถูกตอง การเชื่อมโยงโปรแกรมของ สกส. 
ที่ใชในการ verify จะใหเลขที่อนุมัติ (authorization code) เพื่อใหเจาหนาที่ของ ร.พ. บันทึกเลขนี้ไวประกอบกับระบบ
ขอมูลการเบิกของ ร.พ. เพื่อใชงานตอไป ในขั้นตอนนี้จะเกิดขอมูลการขอใชสิทธิ์ ซึ่งประกอบดวย 
No field ความหมาย source
1 Station จุดเก็บคารักษา (สถานี) ที่บันทึกธุรกรรมนี้ C  

2 AuthCode 
เลขที่อนุมัติของธุรกรรมไดจาก สกส. ผานระบบตรวจอนุมัติ ปจจุบันใชเฉพาะ
ระบบไตเทียม 

C* 

3  DTTran วันที่และเวลาของการเรียกเก็บคารักษาครั้งนี้ C  

4 Hcode รหัส ร.พ. ที่ทําธุรกรรม C  

5 InvNo เลขที่สําคัญของการจัดเก็บคารักษา (เลขสําคัญนี้ใชซ้ําไมได) H  

6 BillNo 
เลขที่ใบเสร็จใชเมื่อ ร.พ. ออกใบเสร็จใหแกผูปวย เชนกรณีมีคารักษาพยาบาลที่เบิก
ไมได (Paid > 0) 

H  

7 HN เลขประจําผูปวย H  

8 MemberNo เลขประจําสมาชิกโครงการ H* 

9 Amount ยอดเงินรวมของบริการที่จัดเก็บ H  

10 Paid ยอดเงินรวมที่ผูปวยจายในครั้งนี้ (ถามี) H  

11 VerCode รหัสการตรวจสอบลายนิ้วมือ C* 

12 Tflag รหัสบงช้ีวิธีการ ใชเฉพาะบางรายการเชน กรณียกเลิกการใช C* 

* ระยะแรกยังไมตองมีขอมูลสวนนี้ 
source = C หมายถึงเครื่อง verify เปนผูจัดทํา 
source = H หมายถึง ไดมาจากการโอนขอมูลระหวางโปรแกรม หรือคียขอมูลของเจาหนาที่ 

ขอมูลรายละเอียดการเบิก เปนขอมูลที่ไดมาจากการเชื่อมโยงขอมูลจากระบบ จัดเก็บคารักษา และขอมูลการขอใช
สิทธิ แลวดึงขอมูลรายละเอียดของบริการตาง ๆ ที่จัดเก็บในธุรกรรมนั้น ๆ มาโดยใช key ที่สําคัญคือ authorization code 
และ invoice number  



   
  

17

โครงสรางและรูปแบบของแฟม BILLTRAN<YYYYMMDD>.TXT 

<ClaimRec System="OP" PayPlan="CS" Version="0.9"></ClaimRec> 
<HCODE>HospCode</HCODE> 
<HNAME>HospName</HNAME> 
<DATETIME>GenDT</DATETIME> 
<SESSNO>SessionId</SESSNO> 
<RECCOUNT>RecordCount</RECCOUNT> 
<BILLTRAN> 
Station|AuthCode|DTTran|Hcode|InvNo|BillNo|HN|MemberNo|Amount|Paid|VerCode|Tflag&eol 
</BILLTRAN> 
<OPBills invcount="[invcnt]" lines="[linecnt]"> 
InvNo|BillMuad|Amount|Paid&eol 
</OPBills> 
<DxProcs></DxProcs>* 
<ServiceTypes></ServiceTypes>* 
<BillSupplement></BillSupplement>* 
<END>Checksum</END> 
หมายเหตุ*  ขอมูลสวน <DxProcs> การวินิจฉัยและหัตถการ, 

<ServiceTypes> ประเภทการบริการ แบงตามคุณสมบัติตาง ๆ ของบริการที่ใหกับผูปวย และ
<BillSupplement> รายการที่กําหนดใหแจงรายละเอียดของบริการเพิ่ม 
ยังไมไดใชใน version 0.9 นี้ 

 แฟมขอมูลเปน text file ที่ใชโครงสรางทั่วไปของ XML ซึ่งมีลักษณะสําคัญคือการใช Tag เปนตัวปดหัวและ
ทายขอมูลแตละสวน และมีขอกําหนดรูปแบบของขอความและตัวอักษรที่ใชได รายละเอียดของ XML format มีมากเกิน
กวาจะแสดงในที่นี้ได คําอธิบายขางลางนี้จะกลาวถึงเฉพาะสวนตางๆ ที่นํามาใชกับแฟมขอมูลนี้เทานั้น 

รูปแบบที่กําหนดใหใชในตวัขอมูล 
&eol end-of-line ใชตัวอักษร 0D,0A (hex)/13,10 (decimal) หรือ 0A/10 ตามรหัส 

ASCII 

| Vertical bar = ASCII 7C/124 เปนตัวแบง field ตางๆในสวนที่เปนรายการธุรกรรม
แตละบรรทัด  

Date time  มีรูปแบบเปน YYYY-MM-DD HH:MM:SS โดย 
YYYY = ป, ใช ค.ศ. ไมใช พ.ศ. 
MM = เดือน 01-12 (left pad ดวย สําหรับ 1-9) 

DD = วันที่ 01-28|29|30|31 (left pad ดวย 0 สําหรับ 1-9) 

HH = ช่ัวโมง 00-23, MM = นาที 00-59, SS = วินาที 00-59  
(left pad ดวย 0 สําหรับ 0-9) 

หลังเวลา 23:59:59 ของวันนี้ = 00:00:00 (วินาทีแรก)ของวันใหม 

คําอธิบายและขอกําหนดของ Element และ Attribute ตาง ๆ 
ClaimRec เปนหัวเรื่องของขอมูลชุดนี้ 

System ระบบบริการ = OP (ผูปวยนอก) 
PayPlan ระบบประกันสุขภาพ = CS (สวัสดิการขาราชการกรมบัญชีกลาง) 
Version เลขกํากับของรุนของการปรับปรุง =  0.9 

HCODE รหัส ร.พ, ใสรหัส ร.พ HospCode. C(5) 
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HNAME ช่ือ ร.พ.,ใสช่ือ ร.พ.  HospName C(*) 
DATETIME วันที่เวลาที่ทําชุดขอมูล, GenDT ตามรูปแบบ Date time 
SESSNO เลขลําดับงวดสง, SessionId สถานพยาบาลเปนผูกําหนด, ไมซ้ํากันระหวางชุด 
RECCOUNT จํานวนรายการใน  <BILLTRAN> 
BILLTRAN บันทึกของการเบิกแตละรายการบรรจุขอมูลตาง ๆ ตามที่กําหนด ขั้นแตละ field ดวย | 

กรณีท่ี field ไมมีขอมูล ใหบันทึก | ที่ติดกันกับ |กอนหนา โดยไมมีชองวาง ซึ่งผลจะเปน || 
Fields ตาง ๆ ใน BILLTRAN 
Station จุดเก็บคารักษา (สถานี) ที่บันทึกธุรกรรมนี ้
AuthCode เลขที่อนุมัติของธุรกรรม, ไดจาก สกส. ผานระบบตรวจอนุมัติที่เกี่ยวของ ปจจุบันใชเฉพาะระบบไต

เทียม 
DTTran วันที่และเวลาของการเรียกเก็บคารักษาครั้งนี้ 
HCode รหัส ร.พ. ที่ทําธุรกรรม 
InvNo เลขที่สําคัญของการจัดเก็บคารักษา, เลขสําคัญนี้ใชซ้ําไมได 
BillNo เลขที่ใบเสร็จใชเมื่อสถานพยาบาลออกใบเสร็จใหแกผูปวย, เชนกรณีมีคาใชจายสวนที่เบิกไมได 

(Paid > 0) 

HN เลขประจําตัวผูปวย 
MemberNo เลขประจําสมาชิกโครงการ (ไมบังคับใชแลวต้ังแต 2550) 
Amount ยอดเงินรวมของบริการที่จัดเก็บ 
Paid ยอดเงินรวมที่ผูปวยจายในครั้งนี้ (ถามี) 
VerCode รหัสการตรวจสอบลายนิ้วมือ 
Tflag รหัสบงช้ีวิธีการ ใชเฉพาะบางรายการเชน กรณียกเลิกการใช 

OPBills รายการคารักษาพยาบาลผูปวยตามหมวดตาง ๆ ที่กําหนด 
invcount จํานวน Invnoที่ไมซ้ํากันในรายการชุดนี้ ซึ่งตองเทากับจํานวน InvNo (หรือจํานวนรายการ) ที่

มีใน BILLTRAN ที่สงมาในแฟมเดียวกันนี้ 
lines จํานวนบรรทัดของรายการยอยในสวนนี้ 
Fields ตาง ๆ ใน OPBills 
InvNo เลขที่สําคัญของการจัดเก็บคารักษา (เปนเลขเดียวกับที่แจงไวใน BILLTRAN) และทุก InvNo 

จะตองอางอิงกับ InvNo ในรายการยอยของ BILLTRANที่สงมาในแฟมเดียวกันนี้ได 
BillMuad รหัสหมวดคารักษาพยาบาลตามที่กําหนด ในตารางหมวดคารักษาพยาบาลขางลาง 
Amount ยอดเงินรวมของบริการที่จัดเก็บแยกตามหมวด 
Paid ยอดเงินรวมของบริการที่ผูปวยจายแยกตามหมวด 

END Checksum ของ text ใน BILLTRAN<YYYYMMDD>.TXT 
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ตารางหมวดคารักษาพยาบาล ใชกับ field BillMuad ใน <OPBills> 

รหัส คําอธิบาย. 
1 คาหอง/คาอาหาร 
2 อวัยวะเทียม/อุปกรณในการบําบัดรักษา 
3 ยาและสารอาหารทางเสนเลือดที่ใชใน ร.พ. 
4 ยาที่นําไปใชตอที่บาน 
5 เวชภัณฑที่ไมใชยา 
6 บริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต 
7 ตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคฯและพยาธิวิทยา 
8 ตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีฯ 
9 ตรวจวินิจฉัยและวิธีพิเศษอื่น ๆ 
A อุปกรณของใชและเครื่องมือทางการแพทย 
B ทําหัตถการและบริการวิสัญญี 
C คาบริการทางการพยาบาล 
D บริการทางทันตกรรม 
E บริการทางกายภาพบําบัดและเวชกรรมฟนฟู 
F บริการฝงเข็ม/การบําบัดของผูประกอบโรคศิลปะอื่น ๆ 
G บริการอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับการรักษา 
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ตัวอยางการจดัทําขอมูลเบิกคารักษาพยาบาลผูปวยนอกรกัษาตอเนื่อง ที่สง สกส. 

<ClaimRec System="OP" PayPlan="CS" Version="0.9"></ClaimRec> 
<HCODE>00001</HCODE> 
<HNAME>ร.พ. สกส ทดสอบ</HNAME> 
<DATETIME>2008-05-01 12:29:15</DATETIME> 
<SESSNO>0001</SESSNO> 
<RECCOUNT>9</RECCOUNT> 
<BILLTRAN> 
01||2008-04-28 17:06:33|00001|2008040100001|2008040151126|501205120||3079.00|0.00|| 
01||2008-04-29 18:00:00|00001|2008040100002|2008040151128|510405122||2000.00|20.00|| 
01||2008-04-28 18:07:03|00001|2008040100003|2008040151139|501205120||1200.00|0.00|| 
01||2008-04-28 20:01:44|00001|2008040100004|2008040152001|501205120||200.00|0.00|| 
01||2008-05-29 07:52:46|00001|2008050100001|2008050100124|501205120||504.00|300.00|| 
01||2008-05-29 08:00:30|00001|2008050100002|2008050100126|501205120||1065.00|0.00|| 
01||2008-05-29 09:00:44|00001|2008050100003|2008050100152|501205120||15000.00|0.00|| 
01||2008-05-28 10:16:21|00001|2008050100004|2008050100170|501205120||30.00|0.00|| 
01||2008-05-29 10:55:01|00001|2008050100005|2008050100928|501205120||30.00|500.00|| 
</BILLTRAN> 
<OPBills invcount="9" lines="17"> 
2008040100001|1|1500.00|0.00 
2008040100001|4|700.00|0.00 
2008040100001|5|300.00|0.00 
2008040100001|4|79.00|0.00 
2008040100001|9|500.00|0.00 
2008040100002|1|1500.00|20.00 
2008040100002|2|500.00|0.00 
2008040100003|4|1200.00|0.00 
2008040100004|1|200.00|0.00 
2008050100001|5|504.00|300.00 
2008050100002|6|1000.00|0.00 
2008050100002|9|65.00|0.00 
2008050100003|1|750.00|0.00 
2008050100003|4|500.00|0.00 
2008050100003|B|350.00|0.00 
2008050100004|2|30.00|0.00 
2008050100005|G|0.00|500.00 
</OPBills> 
<END>6A17FB4981600C4855758C576B639086</END> 

- ทุกรายการใน BILLTRAN จะตองมีรายการยอยแสดงใน OPBills เสมอ 
- จํานวน RecordCount ใน RECCOUNT ตองเทากับที่แจงใน attribute invcount ของ OPBills 
- แตละรายการใน OPBills = 1 line ซึ่งรายการรวมทั้งหมดระบุใน attribute lines 
- ผลรวมของ Amount, Paid ของรายการใน OPBills ที่มี InvNo เดียวกันจะตองเทากับ Amount, Paid ของ
รายการใน BILLTRAN ที่มี InvNo นั้น 

หมายเหตุ: ช่ือ TextFile = BILLTRAN<YYYYMMDD>.TXT 
 

A 

Amount = 1500.00 + 500.00 = 2000.00 

Paid = 20.00 + 0.00 = 20.00 
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โครงสรางขอมูลการเบิกคารักษาพยาบาลผูปวยนอกสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการใชในระบบผูปวยนอกรักษาตอเนื่อง 
ปรับปรุง เมษายน พ.ศ. 2549 

อางถึง: <แนวทางปฏิบัติขอมูลเบิกจายคารักษาพยาบาลผูปวยนอก โครงการโรครักษาตอเนื่อง> 

ตามที่ไดมีการปรับปรุงและขยายระบบการเบิกจายคารักษาพยาบาลผูปวยนอกรักษาตอเนื่อง โดยต้ังแต เมษายน 2549 เปนตน
ไป 

1. จัดระบบบริหารการเบิกผูปวยกลุมโรคเฉพาะที่มีคาใชจายสูง ซึ่งไดเริ่มใชระบบการเบิกคารักษพยาบาลในผูปวย 
ไตวายเรื้อรังที่ตองรับการรักษาทดแทนไตโดยการฟอกเลือด 

2. สถานพยาบาลของทางราชการที่เขาสูระบบจายตรง “ทุกแหงทั่วประเทศ” สามารถจัดระบบการเบิกคารักษาพยาบาล
ผูปวยนอกรักษาตอเนื่อง ใหแกผูใชสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ 

ในการปรับปรุงและขยายระบบดังกลาว สกส จําเปนตองกําหนดขอมูลการเบิกคารักษาที่เกี่ยวของที่ละเอียดเพียงพอกับการ
เบิกจายการรักษาทดแทนไตดวยการฟอกเลือด และพรอมกับการขยายงานการเบิกคารักษาผูปวยนอกรักษาตอเนื่องที่
ดําเนินการมาไดระยะหนึ่งแลว สมควรที่จะเพิ่มเติมรายละเอียดของคารักษาพยาบาลจากที่แจงเพียงยอดเดียว ใหแจงขอมูล 
แยกรายละเอียดคารักษาพยาบาลเปนหมวดตางๆตามที่กรมบัญชีกลางไดกําหนดไวในแบบใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาลของ
สถานพยาบาลที่ใขผูใชสิทธิสวัสดิการฯ นําไปเบิกกับหนวยงานตนสังกัด 

โครงสรางขอมูลการเบิกคารักษาพยาบาลผูปวยนอกรักษาตอเนื่องที่ใชในปจจุบัน ยังเปนโครงสรางและรูปแบบเดิม ไมมีการ
เปลี่ยนแปลงในสวนที่ไดประกาศไวแลว ที่ปรับเปลี่ยนในครั้งนี้เปนตอน (segment) ใหมที่แทรกอยูในแฟมขอมูลเดิมซึ่ง
ประกอบดวย 

สวนที่ 1 <BILLTRANsupp> 
เปนคารักษาพยาบาลแยกตามหมวด 

สวนที่ 2 <BILLrthd> 
เปนขอมูลการรักษาทดแทนไตดวยการฟอกเลือด 

ขอมูลสวนที่เพิ่มเติมนี้ ใหแทรกไวในแฟมขอมูลเบิกคารักษาพยาบาลผูปวยรักษาตอเนื่อง ตอจากสวน 
<BILLTRAN>…</BILLTRAN> 

สถานพยาบาลทุกแหงที่เบิกคารักษาระบบจายตรงอยู ใหจัดทําขอมูลสวนที่ 1 ประกอบการเบิก 
สถานพยาบาลที่มีหนวยไตเทียมรักษาผูปวยไตวายเรื้อรัง เฉพาะที่ไมสามารถจวัดทําขอมูลการฟอกเลือดผูปวยไตวายเรื้อรังจะ
ไมมีขอมูลสวนที่ 2 
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แนวทางในการตรวจ ขอมูลการเบิกคารักษาพยาบาล 

 ในการตรวจรับขอมูลการเบิกคารักษาพยาบาล นั้นจะตรวจ 2 ระดับ 

1. การตรวจสอบเบื้องตน 

เมื่อ รพ. สงแฟมขอมูลการเบิกคารักษาพยาบาลใหตรวจสอบ จะไดรับผลการตอบกลับเบื้องตนทันทีทาง e -
mail หรือ web-service ตามวิธีการที่สง 

ผลการตรวจสอบเบื้องตนมีได 5 กรณีดังนี้ 

 A = ขอมูลมีโครงสรางและรูปแบบถูกตอง รับไวตรวจสอบรายการในขั้นตอนตอไป 
- - - - - - - - 

 W = hcode ไมถูกตอง หรือมีรายการที่ hcode ไมตรงกับของ รพ. 
 X = แฟมขอมูลซ้ํากับที่เคยสงและตอบรับเบื้องตนแลว 
 Y = มีรูปแบบไมถูกตอง, จํานวนรายการไมตรงกับ reccount หรือ check sum ไมถูกตอง 
 Y0: ช่ือไฟลมีรูปแบบไมตรงกับที่กําหนด, สงพรอมกันเกิน 1 ไฟลใน zip file เดียวกัน 
 Y1: คา check sum ไมถูกตอง 
 Y2: รูปแบบของขอมูลไมถูกตอง เชน ช่ือของ tag เปดและปดไมเหมือนกัน, tag ปดไมมีเครื่องหมาย / 
 Y3: รหัส ร.พ. ไมถูกตอง 
 Y4: ไมมีหรืออาน reccount ไมได 
 Y4O: ไมมีหรืออาน invcount และ/หรือ lines ไมได 
 Y5: จํานวนรายการไมตรง reccount ที่ระบุ 
 Y5O: จํานวนรายการไมตรงกับ lines ที่ระบุ 
 Y6: จํานวน fields ไมถูกตอง 
 Y6O: จํานวน field ใน OPBills ไมถูกตอง 
 Y7: รายการเบิก ไมมีรหัส ร.พ. หรือ มีรหัส ร.พ. ที่ผิด 
 Z = ขอมูลที่สงไมใช zip file หรือไมสามารถ unzip ได 
 * กรณี W, Y, Z ให รพ. แกไขขอมูลแลวสงใหม กรณี A, X ไมตองสงอีก 

2. การตอบรับขอมูลตามรายการ 
แฟมขอมูลที่ผานการตรวจสอบเบื้องตน จะถูกตรวจรายละเอียดและตอบรับเปนแฟม file.rep โดยผลการตรวจ

แตละรายจะแจงเปนรหัสดังนี้ 

A = รายการถูกตอง 
C = รายการมีขอผิดพลาดตองแกไข ขอผิดพลาดดูจากรหัสที่แจงไวทายรายการ 

รหัสขอมูลผิดพลาดไดแก (จะมีการปรับปรุงในระยะตอไปได) 
11 ไมระบุ InvNo   
12 InvNo ซ้าํ 

16 ไมระบุ AuthCode  
17 Authcode ไมถูกตอง 

21 ไมระบุ HN ในรายการ 
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22 HN ไมอยูในทะเบียนผูมีสิทธิ 

26 ไมระบุ MemberNo หรือ Memberno ไมตรงกับ HN ที่แจง 
27 MemberNo ไมอยูในทะเบียนผูมีสิทธิ 
28 MemberNo ถูกระงับสิทธิทําธุรกรรม 

31  ไมมีขอมูลลายนิ้วมือสงไป 
32 ขอมูลลายนิ้วมือไมถูกตอง 
33 ขอมูลลายนิ้วมือไมตรงกับทะเบียน 

51 ไมระบุ Station 
52 DTTran ไมมีขอมูล หรือวันที่ไมอยูในเกณฑที่กําหนด (เชนตองสงเบิกภายใน 15 วันของการใชบริการ) 

61 Amount ไมใชขอมูลชนิดตัวเลข, เปน 0 หรือ ติดลบ  

62 ไมมีรายการ OPBills ของ BillTran นี้ (ใช InvNo เปน key) 
63 มีรายการ OPBills ของ InvNo นี้ใชรหัสหมวดไมถูกตอง 
64 ยอดรวม Amount, Paid ของ InvNo นี้ไมตรงกับที่แจงใน OPBills 
65 รายการ OPBills นี้ไมมี BillTran กํากับมาดวย 

66 ไมระบุ BillNo กรณี Paid > 0 
67 Paid มากกวา Amount 

ให ร.พ. แกไขรายการที่มีหรัสพบขอผิดพลาด แลวสง สกส. ใหม 

การจัดทํา statement 

สกส. รวบรวมขอมูลการขอเบิกเปนงวดๆ เดือนละ 2 งวด โดยขอมูลที่ตอบรับ ระหวางวันที่ 1-15 จะประมวลผลและ
สง statement ในวันที่ 17 ของเดือนเดียวกัน ระหวางวันที่ 16-วันสิ้นเดือน จะประมวลผลและสง statement ในวันที่ 2 
ของเดือนถัดไป 

การสง เอกสารคําขอเบิก 
สกส จะจัดทําเอกสารคําขอเบิก ซึ่งมีรายการอางอิงกับ statement ของแตละงวด ยอดการเบิก และเลขที่อางอิง 

สงพรอมกับ statement ของแตละงวด 

statement และ เอกสารคําขอเบิกจะถูกจัดสงพรอมกัน รายละเอียดของรายการทั้งหมดที่อนุมัติ  ใหกับ รพ. 
เพื่อลงลายชื่อ แลว scan สงคืน สกส. อีกครั้ง เอกสารดังกลาวจะถูกจัดสง กบก. เพื่อทําการ เบิกทุกวันที่ 5 และ 20 ของ
เดือน จาก สกส. 
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วิธีการจัดสงขอมูลใหกับ สกส. 

ร.พ. ตองนํารายละเอียดขอมูลทั้งหมดดังที่แจงไวขางตน จัดทําใหอยูในรูปแบบ  text file โดยตั้งช่ือเปน 
BILLTRAN<YYYYMMDD>.TXT  แลวทําการ Checksum โดยใชโปรแกรม MD5 

จากนั้นทําการ zip file ดังกลาว ต้ังช่ือ zip file ตามที่กําหนดในเอกสารวาดวยขอกําหนดในการตั้งช่ือ file 
สงสกส. 

<ClaimRec System="OP" PayPlan="CS" Version="0.9"></ClaimRec> 
<HCODE>00001</HCODE> 
<HNAME>ร.พ. สกส ทดสอบ</HNAME> 
<DATETIME>2008-05-01 12:29:15</DATETIME> 
<SESSNO>0001</SESSNO> 
<RECCOUNT>9</RECCOUNT> 
<BILLTRAN> 
01||2008-04-28 17:06:33|00001|2008040100001|2008040151126|501205120||3079.00|0.00|| 
01||2008-04-29 18:00:00|00001|2008040100002|2008040151128|510405122||2000.00|20.00|| 
01||2008-04-28 18:07:03|00001|2008040100003|2008040151139|501205120||1200.00|0.00|| 
01||2008-04-28 20:01:44|00001|2008040100004|2008040152001|501205120||200.00|0.00|| 
01||2008-05-29 07:52:46|00001|2008050100001|2008050100124|501205120||504.00|300.00|| 
01||2008-05-29 08:00:30|00001|2008050100002|2008050100126|501205120||1065.00|0.00|| 
01||2008-05-29 09:00:44|00001|2008050100003|2008050100152|501205120||15000.00|0.00|| 
01||2008-05-28 10:16:21|00001|2008050100004|2008050100170|501205120||30.00|0.00|| 
01||2008-05-29 10:55:01|00001|2008050100005|2008050100928|501205120||30.00|500.00|| 
</BILLTRAN> 
<OPBills invcount="9" lines="17"> 
2008040100001|1|1500.00|0.00 
2008040100001|4|700.00|0.00 
2008040100001|5|300.00|0.00 
2008040100001|4|79.00|0.00 
2008040100001|9|500.00|0.00 
2008040100002|1|1500.00|20.00 
2008040100002|2|500.00|0.00 
2008040100003|4|1200.00|0.00 
2008040100004|1|200.00|0.00 
2008050100001|5|504.00|300.00 
2008050100002|6|1000.00|0.00 
2008050100002|9|65.00|0.00 
2008050100003|1|750.00|0.00 
2008050100003|4|500.00|0.00 
2008050100003|B|350.00|0.00 
2008050100004|2|30.00|0.00 
2008050100005|G|0.00|500.00 
</OPBills> 
<END>6A17FB4981600C4855758C576B639086</END> 

(ช่ือไฟล BILLTRAN20080501.TXT) 

หมายเหตุ: แฟมขอมูลท่ี รพ. จัดสงมาจะถูกตรวจสอบความถูกตองและแจงผลใหทราบดังไดอธิบายในหัวขอถัดไป 
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ตัวอยางของการตอบรับเบื้องตน 

(กรณีไฟลที่สงตรวจผานเปน A) 

(กรณีไฟลที่สงตรวจไมผานติด X) 

(กรณีไฟลที่สงตรวจไมผานติด Z) 

เรียนเจาหนาทีผู่รับผิดชอบ  

 ตามที่ทานไดสงแฟมขอมูลคารักษาพยาบาล โครงการผูปวยนอกรักษาตอเนื่อง 

งวด <<cSess>> 

เม่ือวันที่ <<date()>>  เวลา <<TTOC(Datetime(),2)>> 

สกส. ตรวจพบวา แฟมดังกลาวซ้ํากับ file ที่เคยสงมาแลว จงึไมดําเนินการตอ 

สอบถามปญหาเพิ่มเติม : 

กรุณาติดตอกลบั 02-2980405-8 

เรียนเจาหนาทีผู่รับผิดชอบ 

 ตามที่ทานไดสงแฟมขอมูลคารักษาพยาบาลผูปวยนอกรักษาตอเนื่อง 

งวด <<cSess>> 

เม่ือวันที่ <<date()>>  เวลา <<TTOC(Datetime(),2)>> 

สกส. ตรวจพบวา file ทีส่งมานั้น ไมใช zip file หรือ ไมสามารถ unzip ได 

ขอใหทาง ร.พ. ตรวจสอบและแกไขแลวจัดสงไปยัง สกส. ใหมอีกครั้ง 

สอบถามปญหาเพิ่มเติม : 

กรุณาติดตอกลบั 02-2980405-8 

เรียนเจาหนาทีผู่รับผิดชอบ 

 ตามที่ทานไดสงแฟมขอมูลคารักษาพยาบาล โครงการผูปวยนอกรักษาตอเนื่อง 

งวด <<cSess>> 

เม่ือวันที่ <<date()>>  เวลา <<TTOC(Datetime(),2)>>  

ในเบื้องตนนี้ สกส. รับขอมลูดงักลาวไวแลว และจะแจงผลการตรวจ 

ใหทราบในวันทําการถัดไป 

สอบถามปญหาเพิ่มเติม : 

กรุณาติดตอกลบั 02-2980405-8 
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(กรณีไฟลที่สงตรวจไมผานติด Y) 

หมายเหตุ: Y3 = รหัส W ที่กลาวถึงในตอนตน 

เรียนเจาหนาทีผู่รับผิดชอบ  

 ตามที่ทานไดสงแฟมขอมูลคารักษาพยาบาล โครงการผูปวยนอกรักษาตอเนื่อง 

งวด <<cSess>> 

เม่ือวันที่ <<date()>>  เวลา <<TTOC(Datetime(),2)>>  

สกส. ตรวจพบวา แฟมดังกลาวมีโครงสรางขอมูลไมถูกตองตามที่กําหนดไว 

โดยมีขอผดิพลาดเปนรหสั <<cFlag>> 

กรณีน้ีแฟมขอมูลทั้งแฟมจะไมถูกนําเขาระบบจัดทําขอมูลการเบิกคารักษาพยาบาล 

ขอใหทาง ร.พ. แกไขขอผิดพลาดในแฟมนี้แลว จัดสงไปยัง สกส. ใหมอีกครั้ง 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

อธิบายรหสั 

Y0: ชื่อไฟลมีรปูแบบไมตรงกับที่กําหนด, สงพรอมกันเกิน 1 ไฟลใน zip file เดียวกัน 

Y1: คา check sum ไมถูกตอง 

Y2: รูปแบบของขอมูลไมถูกตอง เชน ชื่อของ tag เปดและปดไมเหมือนกัน, tag ปดไมมีเครื่องหมาย / 

Y3: รหสั ร.พ. ไมถูกตอง 

Y4: ไมมีหรืออาน reccount ไมได 

Y4O: ไมมีหรืออาน invcount และ/หรือ lines ไมได 

Y5: จํานวนรายการใน BILLTRAN ไมตรง reccount ระบ ุ

Y5O: จํานวนรายการไมตรงกับ lines ที่ระบ ุ

Y6: จํานวน fields ใน BILLTRAN ไมถูกตอง 

Y6O: จํานวน field ใน OPBills ไมถูกตอง 

Y7: รายการเบิก ไมมีรหัส ร.พ. หรือ มีรหสั ร.พ. ทีผ่ิด 

 

สอบถามปญหาเพิ่มเติม : 

กรุณาติดตอกลบั 02-2980405-8 
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การตอบกลับขอมูลการเบิกคารักษาพยาบาลรายวัน 

 การตอบกลับการตรวจสงเปน text file ระบุรายการทุกรายการที่ไดรับ โดยมี HN เปนรหัสอางอิงพรอมกับขอมูล
ยอ ตามแบบขางลางนี้ 

หัวขอชุดขอมูล
<cHcode> รหัส ร.พ. ตามชุดรหัสของ สปสช. 
<cHospName> ช่ือ ร.พ. 
<cSessName>  รายการที่สงในงวดตอบรับนี้ 
 

<cRID> เลขที่งวดของการตอบรับ 
<nRecordCount>จํานวนรายการทั้งหมดที่สง 
<nAccept> รายการที่ผาน 

รายการขอมูล 
 แตละบรรทัดนําหนาดวยอักษร 5 หลักโดยมีโครงสรางดังนี้ 
*| 2 หลักแรกคงที่ ระบุเริ่มตนบรรทัดของแตละรายการ 
<sp>X<sp> <sp> คืออักษร ASCII 32, X คืออักษร upper case ของชุดอักษร A|C|X  
 A =  รายการขอมูลการเบิกที่ผาน ไมตองแกไข 
 C = รายการที่ตองแกไขตามรหัสที่แจง โดยใช ID เดิม 
<field…> ขอมูลจะตามอักษร 5 หลักแรกดวย fields ตามชื่อที่แสดงไวในโครงสรางขอมูลฯ 
  - แตละ field คั่นดวยเครื่องหมาย | (vertical bar) 
  - ถามี space อยูในขอมูล space จะถูกเปลี่ยนเปน – (ASCII 32 เปน 45) 
 - format ของแตละ field เปนไปตามที่กําหนดไวใน รูปแบบของแฟมขอมูลที่สง 

ในขั้นตนนี้ fields ตางๆ ที่ยังไมไดมีการใชเชน AuthCode จะถูกเวนวางไว  

เอกสารตอบรับ ขอมูลเบิกคารกัษาพยาบาลโครงการนาํรองผูปวยนอกรักษาตอเนื่อง 
สําหรับ <cHospName> รหสั ร.พ. = <cHcode> 
งวดสงของ ร.พ. = <cSessName> 
วันที่ออกเลขตอบรับ = DD/MM/YYYY   เวลา: HH:mm:ss 
เลขที่ตอบรับ = <cRID>  
รายการทีส่งไป = <nRecordCount> 
รายการทีต่รวจผาน = <nAccept> 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
*| A <AuthCode>|<DTTran>>|<InvNo>|<BillNo>|<HN>|<MemberNo>|<Amount-Paid> 
*| A <AuthCode>|<DTTran>>|<InvNo>|<BillNo>|<HN>|<MemberNo>|<Amount-Paid> 
*| C <AuthCode>|<DTTran>>|<InvNo>|<BillNo>|<HN>|<MemberNo>|<Amount-Paid>|<ErrCd> 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
<65 รายการ OPBills ที่ไมมี BillTran กํากับมาดวย> 
*| C <InvNo>|<BillMuad>|<Amount>|<Paid> 

คําอธิบายรหสั <ErrCd> 



   
  

28

รูปแบบของชือ่ไฟลท่ีกําหนดในโครงการผูปวยนอกรักษาตอเนื่อง 
ช่ือไฟลที่ทาง รพ. สงใหแก สกส. ในแตละงวดสงผานโปรแกรมงานที่ สกส. จัดไวหรือ ร.พ. เปนผูจัดทําเอง ใหใช
ขอกําหนดดังตอไปนี้ ในการตั้งช่ือแฟมขอมูล 

ช่ือแฟมประกอบดวยสวนตาง ๆ 6 สวน คั่นแตละสวนดวย (ASCII 95) ตามรูปแบบนี ้
 HCODE_TTYPE_SESS_TM_TIMESTAMP.ZIP 

แตละสวนมีรายละเอียดและขอกําหนด ดังนี้ 
HCODE รหัส ร.พ. ตามระบบของสํานักงานประกันสุขภาพแหงชาติ 
TTYPE รหัสประเภทธุรกรรม รายละเอียดจะมีการขยายเพิ่มเติม ปจจุบันนี้ใช  

หลักท่ี 1   รหัสระบบประกันสุขภาพ 
 U =  UC – หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
 C = CS – สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ 
หลักท่ี 2 รหัสประเภทบริการหลัก 
 I = IP – ผูปวยใน 
 O = OP – ผูปวยนอก 
หลักท่ี 3-4 รหัสระบุระบบบริการยอย (ถามี) 
 GN  =  ทั่วไป/ปกติ 
 CD  = รักษาตอเนื่อง 
หลักท่ี 5-7 รหัสประเภทขอมูล 
 REG = ทะเบียน 
 BIL = การเบิกคารักษา – การเงิน 
 STM  = รายละเอียดการเบิก (Statement) 
 CLM = การเบิก 

SESS เลขอนุกรมของลําดับการสงเริ่มตนที่ 0001 จนถึง 9999 เลขนี้จะใชเปนชุดไมซ้ํากันระหวาง TTYPE 

แตละรหัส หรือ จะเปนชุดเดียวใชไดตอเนื่องกับทุก ๆ TTYPE ก็ได ทาง ร.พ. เปนผูกําหนดและดูแล
ความถูกตองของเลข SESSนี้ สกส. ไมไดตรวจสอบแตอยางใด ใชในการกลาวอางถึงเอกสารที่สงแต
ละชุดเทานั้น 

TM เลขประจําเครื่องทํางาน 01-99 เปนเครื่องที่ทําการรับสงขอมูล ไมซ้ํากันใน ร.พ. เดียวกัน  
TIMESTAMP format เปน YYYYMMDD-HHmmss(มี – หรือ hyphen ASCII 45)คั่นระหวางวันที่กับเวลา

YYYY = ป ค.ศ.  MM = เดือน 00-59 DD = วัน 01-28|29|30|31 
HH = ช่ัวโมง 00-23 mm = นาที 00-59 ss = วินาที 00-59 
เปนขอมูลประทับตราเอกสารชิ้นนี้วามีการจัดสงเมื่อวันเวลาดังกลาว ทั้งนี้เอกสารจาก ร.พ. เดียวกันจาก
เครื่องสงเดียวกันในประเภทเอกสารเดียวกันจะสงพรอมกันในวินาทีเดียวกันไมได และถือวา 
TIMESTAMP เปนตัวกําหนดลําดับของการสงเอกสารตามความหมายของวันเวลาดังกลาว สามารถ
ระบุไดวาเอกสารใดสงกอนหรือหลัง ดังนั้นการใชเวลาที่ไดจากเครื่องจึงควรเปนเวลาที่มีการตั้งจาก
เครือขายคอมพิวเตอรที่มีความแมนยําสูง ซึ่งในระบบเครือขายปจจุบันจะสามารถใช time 
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synchronization service ที่มีอยูในเครื่องแมขายและตรวจสอบผาน internet ไปยัง time 
service ในระบบสากลได 

.ZIP เปนประเภทเอกสารคอมพิวเตอร ที่มีการกําหนดวาจะใชงานกับโปรแกรมใดไดและมีโครงสรางภายใน
ตามมาตรฐาน .ZIP นี้เปนแบบเอกสารที่มีการ compress ขอมูลและจัดไฟล จํานวนหลาย ๆ ไฟล 
รวมอยูใน zip ไฟล เดียวกันได 
ตัวอยาง 00001_COCDREG_1001_01_20040310-090000.ZIP 

จากตัวอยาง หมายถึงขอมูลทะเบียนผูปวยผูปวยนอกรักษาตอเนื่อง จาก ร.พ. รหัส 00001 โดย รพ. ใหเลขรหัส
ลําดับการสงงวดที่ 1001 ซึ่งสงจากเครื่องหมายเลข 01 ในวันที่ 2004-03-10 เวลา 9 นาฬิกาตรง 

การตอบกลับเอกสารที่สงมาจะใชรูปแบบดังนี้ 
HCODE_TTYPE_RID.ZIP 

HCODE รหัส ร.พ. ตามระบบของสํานักงานประกันสุขภาพแหงชาติ 
TTYPE รหัสประเภทธุรกรรม รายละเอียดจะมีการขยายเพิ่มเติม ปจจุบันนี้ใช  

หลักท่ี 1 รหัสระบบประกันสุขภาพ 
 U =  UC – หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
 C = CS – สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ 
หลักท่ี 2 รหัสประเภทบริการหลัก 
 I = IP – ผูปวยใน 
 O = OP – ผูปวยนอก 

 หลักท่ี 3-4 รหัสระบุระบบบริการยอย (ถามี) 
 GN  =  ทั่วไป/ปกติ 
 CD  = รักษาตอเนื่อง 

 หลักท่ี 5-7 รหัสประเภทขอมูล 
 REG = ทะเบียน 
 BIL = การเบิกคารักษา – การเงิน 

RID เลขอนุกรมของลําดับการสงขอมูลตอบกลับจาก สกส. เริ่มตนที่ 1001 จนถึง 9999 เลขนี้จะใชเปนชุด
ไมซ้ํากันระหวาง TTYPE แตละรหัส  

ตัวอยาง แฟมตอบรับขอมูลทะเบียนตามตัวอยางขางตนจะเปน 00001_COCDREG_1001.ZIP 

ถาเอกสารตอบกลับเปน e-mail ไฟลตอบกลับจะเปน attachment อยูใน e-mail แตถาเปนการรับสงผาน 
web service ร.พ. จะไดรับแฟมโดยตรง  **(ระยะแรกการรับขอมูลยังไมใชการรับขอมูลผาน web service) 
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เอกสารรายงวดที่ สกส. สงใหแก ร.พ. เชน statement จะใชโครงสรางดังตอไปนี้ 
 HCODE_TTYPE_PERIOD.ZIP 

แตละสวนมีรายละเอียดและขอกําหนด ดังนี้ 
HCODE รหัส ร.พ. ตามระบบของสํานักงานประกันสุขภาพแหงชาติ 
TTYPE รหัสประเภทธุรกรรม รายละเอียดจะมีการขยายเพิ่มเติม ปจจุบันนี้ใช  

หลักท่ี 1 รหัสระบบประกันสุขภาพ 
 U =  UC – หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
 C = CS – สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ 
หลักท่ี 2 รหัสประเภทบริการหลัก 
 I = IP – ผูปวยใน 
 O = OP – ผูปวยนอก 

 หลักท่ี 3-4 รหัสระบุระบบบริการยอย (ถามี) 
 GN  = ทั่วไป/ปกติ 
 CD  = รักษาตอเนื่อง 

 หลักท่ี 5-7 รหัสประเภทขอมูล 
 STM  = รายละเอียดการเบิก (Statement) 
 SUM = รายงานสรุป 

PERIOD หมายถึง งวด แตละงวดเปนไปตามขอกําหนดของระบบงาน ซึ่งมีรายงานหรือเอกสารที่ สกส. จะจัดสง
ใหไมนอยกวาเดือนละ 1 งวดของงานแตละระบบ หากระบบงานใดตองมีการรายงานมากกวา 1 ครั้งตอ 
1 เดือนก็จะใชเลขชุดเปนเลขระบุลําดับ  
หลักที่ 1-4 YYYY เปนป ค.ศ.  
หลักที่ 5-6 MM เดือน 01-12 
หลักที่ 7-8 ## เลขชุด 00-99 
สําหรับเดือนและปที่ใชนั้นหมายถึง ขอมูลการบริการหรือการทํางานที่เกิดขึ้นในเดือนและปนั้น ไมใช
วันเวลาที่ สกส. สงแฟมขอมูลใหแก ร.พ.  เชนขอมูล statement ผูปวยในระบบหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ ประจําเดือน มกราคม 2547 จะสงใหแก ร.พ. ในเดือนมีนาคม 2547 โดยมีช่ือไฟลเปน 
00001.UIGNSTM.20040300.ZIP เปนตน 
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